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Περίληψη 

Η ένταξη μαθητή με νοητική ανωριμότητα στη λειτουργία του γενικού σχολείου αποτελεί 

βασικό σκοπό του Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική 

καθυστέρηση. Με γνώμονα τις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης και την ανάγκη των 

εκπαιδευτικών της γενικής τάξης και του τμήματος ένταξης να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο 

συνεργασίας μεταξύ τους, συνδιαμορφώθηκε πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων σε ένα 

τμήμα της Α΄ τάξης, όπου φοιτούσε μαθητής με νοητική ανωριμότητα. Με στόχο την ενημέρωση 

των γονέων και τη δημιουργία κοινής γλώσσας επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και την 

οικογένεια οργανώθηκαν εργαστήρια για τους γονείς. 

 

 

 

Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και η συμπερίληψη των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και των ατόμων με αναπηρία αναδεικνύεται ως ζήτημα ποιότητας στο 

πλαίσιο εργασίας των μελών χωρών του Ευρωπαϊκού Φορέα για την ανάπτυξη της Ειδικής 

Αγωγής
1
. Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και στρατηγικές υιοθετούνται από τα μέλη του Φορέα για 

τη δημιουργία ενός ενταξιακού σχολείου που επικεντρώνεται στο σεβασμό των αναγκών και των 

επιθυμιών όλων των εμπλεκόμενων παιδιών και γονέων. Η Ελλάδα με το νόμο 4074/2012 

πραγματοποίησε την  κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρίες. Σύμφωνα με το άρθρο 24 αναγνωρίζεται το δικαίωμα στα άτομα με αναπηρίες να έχουν 

πρόσβαση σε μια ενιαία, ποιοτική και ελεύθερη πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ίση βάση με τους 

άλλους στις κοινότητες στις οποίες ζουν. 

Σε επίπεδο σχολείου είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν κοινοί κώδικες επικοινωνίες που να 

βασίζονται σε θετικές στάσεις απέναντι στην αποδοχή των μαθητών με διαφορετικές ικανότητες. 

                                                 
1
 http://www.european-agency.org/sites/default/files/Euronews22-EL.pdf 



Μια τέτοια κοινή κουλτούρα αφορά όλους τους εµπλεκόµενους: µαθητές, τις οικογένειές τους, 

εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία.   

Η ατομική εκπαιδευτική πρόοδος και η  μέγιστη δυνατή ένταξη των μαθητών με νοητική 

ανωριμότητα στη λειτουργία του γενικού σχολείου αποτελεί βασικό σκοπό του Πλαισίου 

Προγραμμάτων Σπουδών για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2004). Για την επίτευξή του χρειάζεται το σχολείο να προωθεί και να υποστηρίζει την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του. Η επικοινωνία και η 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικής κοινωνίας είναι θεμελιώδης 

αρχή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.  

Οι κοινωνικές δεξιότητες αντιπροσωπεύουν την ικανότητα  του  ατόμου να  ερμηνεύει σε 

κάθε περίσταση εκείνες τις συμπεριφορές που θα το οδηγήσουν να πετύχει την κοινωνική επαφή 

(Mc Fall,1982 ˙ Spence,1995). Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση έχει βρεθεί ότι επιδεικνύουν 

κοινωνικές δυσκολίες (Margalit, 1993) και θεωρούνται ελλειμματικά σε κοινωνικές δεξιότητες και 

κοινωνική γνώση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κατανοήσουν επαρκώς τα μηνύματα (λεκτικά 

ή μη) που εκπέμπονται από το συνομιλητή τους στο πλαίσιο της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης.  

Τα κοινωνικά αυτά ελλείμματα εμφανίζονται και στο σχολείο και είναι πιο πιθανό αυτά τα άτομα 

να απορρίπτονται ή να περιθωριοποιούνται από το περιβάλλον αυτό (Polloway, Epstein, Patton, 

Cullinan & Luebke, 1986). Η κατάκτηση, όμως, των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι μία 

αναγκαιότητα καθώς αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη βελτίωση και ανάπτυξη πολλαπλών 

τομέων της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής που αφορούν σε δραστηριότητες στην 

κοινότητα, στον προσωπικό χώρο, στο χώρο εργασίας, στη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας 

και στην ποιοτική προσωπική ανάπτυξη (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004). 

Τα προγράμματα προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης βοηθούν τα παιδιά να 

καλλιεργήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους, να 

αναγνωρίσουν τους άλλους ως άτομα και να εκτιμήσουν τις διαφορές τους και τη μοναδικότητά 

τους (Lloyd,1998). Οι ομαδικές και συνεργατικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, βοηθούν τους μαθητές να αποκτούν επίγνωση των 

δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους και να αντιμετωπίζουν από κοινού τα κοινά προβλήματα. Η 

συνεργασία βοηθά τους μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση να ανταποκρίνονται 

στην ανάγκη της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, να παρατηρούν και να ακολουθούν 

πρότυπα συμπεριφοράς σε ασφαλές, καθοδηγούμενο και δομημένο περιβάλλον, να αναπτύξουν την 

κοινωνική τους νοημοσύνη μέσα σε μια ποικιλία κοινωνικών καταστάσεων και αλληλεπιδράσεων 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004). 

Με γνώμονα τις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης και την ανάγκη των εκπαιδευτικών της 

γενικής τάξης και του τμήματος ένταξης να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ τους, 

συνδιαμορφώθηκε πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων για όλους τους μαθητές και τις 



μαθήτριες ενός τμήματος της Α΄ τάξης, όπου φοιτούσε μαθητής με νοητική ανωριμότητα (μαθητής 

στόχος). Γενικός σκοπός ήταν η ομαλή ένταξη του συγκεκριμένου παιδιού, δημιουργώντας  

συνεργατικό κλίμα μέσα στην τάξη και η καλλιέργεια στάσεων αποδοχής του διαφορετικού τόσο 

από τους συμμαθητές του παιδιού όσο και από τους γονείς του τμήματος. 

 Οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν είναι: 

Για το σύνολο της τάξης: 

 Να διαμορφωθεί συνοχή στην ομάδα της τάξης και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για 

τις ιδιαιτερότητες των μελών της. 

 Να μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται και να αποδέχεται ο ένας τον άλλον με τις 

ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας τους. 

 Να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους. 

 Να συνειδητοποιήσουν ποιοι είναι οι άνθρωποι στο σχολείο και την κοινότητα που 

φροντίζουν για την ασφάλεια και την υγεία τους. 

 Να εντοπίσουν ποιοι είναι οι ξεχωριστοί άνθρωποι στη ζωή τους. 

 Να ερευνήσουν τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών 

πολιτιστικών ομάδων και εθνών. 

 Να αρχίσουν να σκέφτονται έναν ευρύ κόσμο όπου η ανοχή και ο σεβασμός είναι 

σημαντικοί παράγοντες. 

 Να κατανοήσουν κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες  

και να σκεφτούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να τους βοηθήσουν. 

 Να δουν τη σημασία των φίλων και της φιλίας στη ζωή τους. 

 Να κατανοήσουν το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο και να 

κατονομάσουν τις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου. 

 Να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν συναισθήματα. 

 Να μάθουν να επιλύουν τις διαφωνίες τους με ηρεμία. 

 Να μάθουν νέες δεξιότητες επικοινωνίας.  

  Για το μαθητή με νοητική ανωριμότητα:  

 Να καλλιεργηθεί το αίσθημα του «ανήκειν». 

 Να εξασκηθεί στην επικοινωνία με τους συνομηλίκους. 

 Να δημιουργήσει φιλίες με τους συμμαθητές του. 

 Να διατηρεί την προσοχή του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε συνθήκες 

συνομιλίας και ακρόασης. 

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν διετής. Οι δύο εκπαιδευτικοί μοιράζονταν την ευθύνη 

για το περιεχόμενο και την ευθύνη της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας 

της τάξης. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν στην αίθουσα του Τμήματος Ένταξης μία φορά την 



εβδομάδα. Οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν αντλήθηκαν από το εκπαιδευτικό υλικό  

«TACADE» που διατίθεται από το ΚΕ.Θ.Ε.Α (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων). 

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό υποστηρικτικό εγχειρίδιο για την εφαρμογή προγραμμάτων 

πρόληψης. Για την ενότητα σχετικά με τη βία και τον εκφοβισμό δημιουργήθηκε από τις 

εκπαιδευτικούς εικονογραφημένη ιστορία, καθώς και η κοινωνική ιστορία «Τσιρίζω» για την 

κατανόηση των συνεπειών σχετικής συμπεριφοράς. Χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό υλικό από το 

διαδίκτυο σχετικά με τα άτομα με σύνδρομο Down και κείμενα παιδικής λογοτεχνίας που 

αφορούσαν τη διαφορετικότητα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος διατηρούνταν ημερολόγιο, 

όπου καταγράφονταν οι στόχοι και οι δραστηριότητες κάθε συνάντησης.  (βλ. Παράρτημα) 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συζήτηση, το παιχνίδι και η 

δραματοποίηση, τα παιχνίδια ενσυναίσθησης. Τα παιδιά επίσης ζωγράφιζαν ή έγραφαν τις σκέψεις 

τους σε φύλλα εργασίας σχετικά με το θέμα κάθε φορά. 

Στην πρώτη συνάντηση διαμορφώθηκε ο «μαγικός κύκλος» της ομάδας, συζητήθηκαν και 

ορίστηκαν σαφείς κανόνες και όρια για τη λειτουργία της ομάδας στο νέο πλαίσιο εργασίας. Οι 

μαθητές κατά ομάδες απέδωσαν με παντομίμα τους κανόνες, προκειμένου να τους μαντέψουν οι 

υπόλοιποι συμμαθητές τους. Οι κανόνες αναρτήθηκαν  σε εμφανές σημείο μέσα στην τάξη και 

γινόταν αναφορά σε αυτούς όταν προέκυπτε ανάγκη.  

Τα παιδιά απαντούσαν στις ερωτήσεις που τους θέτονταν και είχαν συντονιστή των 

συζητήσεών τους το «μαγικό κοχύλι», καθώς προϋπόθεση για να μιλήσει κάποιος ήταν να κρατά 

στο χέρι το κοχύλι. 

Το παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε για να προκύψουν καταστάσεις συνεργασίας (χωρισμός 

ομάδων, κατασκευή παζλ). Στην ενότητα που αφορούσε την ασφάλεια στο σχολικό χώρο, 

δημιουργήθηκε αφίσα με ζωγραφιές των παιδιών για τα άτομα που απαρτίζουν το σχολείο τους. Για 

την προσέγγιση της έννοιας της μοναδικότητας και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 

χρησιμοποιήθηκε το κουτί με τον «μαγικό καθρέφτη». Τα παιδιά εξατομικευμένα καλούνταν να 

δουν μέσα στο κουτί τη φωτογραφία ενός πολύ ξεχωριστού ατόμου, που δεν ήταν άλλος από τον 

εαυτό τους. Συζήτησαν τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα τους και στη συμπεριφορά τους 

καθώς μεγαλώνουν. Μίλησαν για τους ξεχωριστούς ανθρώπους που έχουν στη ζωή τους και 

αναφέρθηκαν στα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων. Βρήκαν τις ομοιότητες και διαφορές που 

έχουν μεταξύ τους, επικεντρώθηκαν στις ομοιότητες και στις βασικές ανάγκες που έχουν όλοι τους. 

Κατασκεύασαν την «ανθρώπινη οικογένεια» με κολάζ εικόνων από περιοδικά.  

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις σε σχέση με τη φιλία και πώς μπορούν να 

ξεπερνούν τις δυσκολίες χωρίς αυτή να χαλάσει. Με βάση τα συστατικά της καλής φιλίας, που η 

ομάδα όρισε, τα παιδιά συμμετείχαν σε παιχνίδια ρόλων. Διάλεξαν κάποιο συστατικό καλής φιλίας, 

συζήτησαν και οργάνωσαν μια δραματοποιημένη σκηνή. Ο μαθητής στόχος συμμετείχε κάθε φορά 

ισότιμα στη δράση. Στη συνέχεια, σε ένα φύλλο χαρτιού κάθε παιδί έγραψε τους λόγους για τους 



οποίους μια φιλία μπορεί να διακοπεί. Συζητήθηκαν στον κύκλο όλες οι σκέψεις των παιδιών και 

κατέληξαν σε έναν κώδικα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις φιλίες.  

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στον τρόπο προσέγγισης της δυσκολίας στις σχέσεις των παιδιών. 

Η εικονογραφημένη ιστορία με τα δύο γαϊδουράκια του 2ου βασικού μαθήματος του προγράμματος 

(βλ. Παράρτημα) είχε αποφασιστική σημασία στη διαμόρφωση του κλίματος της ομάδας. Οι ήρωες 

της ιστορίας βρήκαν λύση, αφού «σκέφτηκαν, συζήτησαν, συνεργάστηκαν». Τα τρία «Σ» όπως 

ορίστηκε για τα αρχικά γράμματα των τριών λέξεων, ήταν ένας καλός οδηγός όταν συναντούσαν 

δυσκολίες. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν ότι τα παιδιά χρησιμοποιούσαν αυτήν την τεχνική τις 

περισσότερες φορές στις καθημερινές τους σχέσεις στο σχολείο. Όταν μια συμπεριφορά – 

πρόβλημα ενός παιδιού είχε διάρκεια, δημιουργήθηκε η κοινωνική ιστορία «Τσιρίζω» και 

χρησιμοποιήθηκε όχι εξατομικευμένα αλλά στο σύνολο της ομάδας.  Προβλήθηκε με τη χρήση του 

βιντεοπροβολέα στα παιδιά και σε συνεργασία με την ομάδα προτάθηκαν λύσεις. Τα παιδιά είναι 

σημαντικό ότι αναλάμβαναν ενεργητικό ρόλο στις υποθέσεις που τα αφορούσαν, σκέφτονταν, 

συζητούσαν, έπαιρναν αποφάσεις. Τα παιδιά δεν ενοχοποιούνταν όταν έκαναν λάθη. Σε ένα πνεύμα 

συνεργασίας και καλής θέλησης από όλους, προσφέρονταν βοήθεια στην επίλυση των 

συγκρούσεων.  

Με αφορμή τη θεματική ενότητα «Οι άνθρωποι που με βοηθούν» τα παιδιά συζήτησαν για 

τους  ανθρώπους που τους βοηθούν με το επάγγελμά τους να είναι ασφαλείς και υγιείς. Στη 

συνέχεια, σκέφτηκαν ανθρώπους που χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια και πώς μπορούν να τους 

βοηθήσουν. Οι ειδικότεροι στόχοι που τέθηκαν για την ενότητα σχετικά με τη διαφορετικότητα 

είναι: 

 Να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Να εντοπίσουν τις κοινές ανάγκες που έχουν με αυτά τα άτομα. 

 Να δουν πώς τα άτομα αυτά ζουν και προοδεύουν σε διάφορες κοινότητες ανά τον 

κόσμο. 

 Να αρχίσουν να σκέφτονται ένα περιβάλλον δομημένο με όρους ένταξης όλων των 

ανθρώπων. 

 Τι μπορούν να κάνουν τα ίδια για να βοηθήσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Χρησιμοποιήθηκαν κείμενα παιδικής λογοτεχνίας για να ξεκινήσει η συζήτηση για το 

«διαφορετικό». Κάθε κείμενο έδινε το δικό του μοναδικό μήνυμα που τα παιδιά πολύ εύκολα 

ανακάλυπταν. Μέσα από βιντεάκια του διαδικτύου έμαθαν για το σύνδρομο Down και τις 

ικανότητες που έχουν αυτά τα άτομα. Ζωγράφισαν σκηνές από το βιβλίο «Θέλω μόνο να παίξω 

μαζί σου». Είδαν ταινίες σχετικές με τη διαφορετικότητα και συζήτησαν για τα προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν οι ήρωες, πώς ένιωθαν και γιατί. Μετά από τις παραπάνω δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης, οργανώθηκαν βιωματικά παιχνίδια ενσυναίσθησης των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα. Τα παιδιά διάβασαν και έγραψαν έχοντας κλείσει τα μάτια τους με 



ένα τούλι που τους περιόριζε την όραση. Επίσης, με δεμένα εντελώς τα μάτια κατασκεύασαν με 

πλαστελίνη ένα αντικείμενο,  εμπιστεύθηκαν τον εαυτό τους στον οδηγό – συμμαθητή τους, 

βγήκαν έξω από την αίθουσα, πήγαν ως τις βρύσες της αυλής και επέστρεψαν πίσω στην αίθουσα. 

Προσκλήθηκε στην παρέα του μαγικού κύκλου ένα άτομο με κινητική αναπηρία. Τα παιδιά όταν 

προετοίμαζαν τις ερωτήσεις, σκέφτηκαν ότι θα πρέπει να προσέξουν αυτά που θα ρωτήσουν, έτσι 

ώστε να μην νιώσει άσχημα ο καλεσμένος τους. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, επίσκεψη στο 

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

τους Παραολυμπιακούς Αγώνες και τα αγωνίσματα Goalball (για τα άτομα με προβλήματα όρασης) 

και Boccia (για τα άτομα με κινητική αναπηρία). 

Αναφορικά με τα συναισθήματα, τα παιδιά έπαιξαν παιχνίδια αναγνώρισης του 

συναισθήματος όπου διαπιστώθηκε ότι ορισμένα συναισθήματα όπως η έκπληξη, η ντροπή, 

δύσκολα αναγνωρίζονται από αυτά.  

Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή συνεκπαίδευση παιδιών με διαφορετικές ικανότητες 

είναι και οι αντιλήψεις των γονέων και πώς αυτές επηρεάζουν τις στάσεις των παιδιών τους. 

Διαφορετικές οικογένειες έχουν διαφορετικές ιστορίες, προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές 

τάξεις, επιδεικνύουν διαφορετικό βαθμό εκπολιτισμού και ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με τις 

εργασίες των de Lone, Cones και Rubin στην ανθρώπινη κοινωνία συνυπάρχουν πολλαπλοί κόσμοι 

εμπειρίας. Το νόημα που δίνουμε στη συμπεριφορά μας και στη συμπεριφορά των άλλων 

επηρεάζεται από τις προηγούμενες και τις τωρινές εμπειρίες μας μέσα στα κοινωνικά πλαίσια. Τα 

άτομα θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους μέσα σε ένα δεδομένο κοινωνικό σύστημα, όταν 

διάφορες αλλαγές στις αλληλεπιδράσεις μέσα στο σύστημα αυτό, τους επιτρέψουν να διακρίνουν 

άλλες συμπεριφορές ως εξίσου κατάλληλες και πιθανές (Goldenberg  & Goldenberg, 2005).  

Η προσέγγιση του σχολείου ως συστήματος κάνει αναγκαία την εστίαση στη σχέση 

ανάμεσα στα στοιχεία που το αποτελούν και στο βαθμό που οι κώδικες επικοινωνίας που 

αναπτύσσει το κάθε στοιχείο-μέλος ακουμπούν πραγματικά στις ανάγκες του συστήματος ως 

ολότητας. Με στόχο τη δημιουργία κοινής γλώσσας επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και την 

οικογένεια, καθώς και τη γνωριμία των γονέων του μαθητή στόχου με τους υπόλοιπους γονείς 

οργανώθηκαν τρία Εργαστήρια για τους γονείς. Πραγματοποιήθηκαν απογευματινές συναντήσεις, 

με τα παρακάτω θέματα: 

 Συνεργασία σχολείου – οικογένειας 

 Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 

 Σε παρακαλώ, άκουσέ με. 

Συντονιστές των εργαστηρίων ήταν οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος. Οι γονείς ενημερώθηκαν 

αρχικά για τη φιλοσοφία και τους στόχους του προγράμματος, καθώς και πώς αυτό υλοποιείται στο 

σχολείο σύμφωνα με τις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε ομάδες 

των 2 και 3 ατόμων για μια πρώτη γνωριμία και μετά σε ομάδες των 5 ατόμων. Οι ομάδες «Ήσυχη 



δύναμη», «Ουράνιο τόξο» και «Ηλιαχτίδα» συζήτησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα που τους 

έθεταν οι συντονιστές και έκαναν ανακοινώσεις στην ολομέλεια. Αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους 

στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας νέας ολότητας με βασικό άξονα τους στόχους συνεργασίας που 

έθεσαν οι εκπαιδευτικοί - συντονιστές. Επιχειρήθηκε ακόμη να συνειδητοποιήσουν τις μειωτικές 

αλλά και τις εποικοδομητικές συμπεριφορές των ενηλίκων καθώς και τις συνέπειές τους στα 

παιδιά. Με συζήτηση αρχικά στις ομάδες και στη συνέχεια στην ολομέλεια επικεντρώθηκε η 

προσοχή των γονέων στις συμπεριφορές  και τις καταστάσεις που αυξάνουν την αυτοεκτίμηση των 

παιδιών και προάγουν μια θετική εικόνα  του εαυτού τους. Σκέφτηκαν τους τομείς πάνω στους 

οποίους θα εργαστούν το επόμενο διάστημα για να θέσουν τους προσωπικούς τους στόχους για την 

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών τους. Η εταιρική συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένα 

σενάρια με συμπεριφορές – πρόβλημα και ο τρόπος άμεσης λεκτικής ανταπόκρισης  κάθε φορά 

οδήγησε τους γονείς να σκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες απαντούν σε αυτά που τους 

λένε τα παιδιά. Εντόπισαν τις συμπεριφορές και τις καταστάσεις που δυσχεραίνουν την ακρόαση 

και διατύπωσαν τα συστατικά μέρη μιας καλής ακρόασης.  

Οι εντυπώσεις των γονέων στο τέλος των Εργαστηρίων ήταν ιδιαίτερες θετικές και 

ενθαρρυντικές. Τα θετικά σημεία που κατέγραψαν οι γονείς στο «Κουτί των αναμνήσεων» στο 

πλαίσιο αξιολόγησης των εργαστηρίων συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: 

 Ευκαιρία για καλύτερη γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς. 

 Δυνατότητα συμμετοχής σε συζητήσεις με άλλους γονείς. 

 Διάθεση για αλλαγή προσωπική της στάσης τους στη σχέση τους με τα παιδιά. 

Σε συνέχεια των εργαστηρίων πραγματοποιήθηκε στο σχολείο ομιλία από τον υπεύθυνο του 

Γραφείου Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης με θέμα: «Αναπτύσσοντας την 

ικανότητα των γονιών να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες συμπεριφορές των παιδιών τους στην 

οικογένεια και στο σχολείο».  

Αποτιμώντας το σύνολο των δράσεων του προγράμματος και βλέποντας τις αυθόρμητες 

αντιδράσεις των παιδιών στις διαπροσωπικές τους σχέσεις στο σχολείο τόσο στην τάξη όσο και στο 

διάλειμμα καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

 Τα παιδιά κατάλαβαν ότι είμαστε δίπλα τους για να ακούσουμε τα προβλήματά τους.   

  Μέσα από συζητήσεις και παιχνίδια ρόλων καταλήξαμε στην τεχνική των τριών «Σ»

 (Σκέφτομαι – Συζητώ – Συνεργάζομαι). 

 Τα παιδιά κατάφεραν να λύνουν τις περισσότερες φορές τα προβλήματά τους μόνα τους, 

χρησιμοποιώντας την τεχνική των τριών «Σ». 

 Σε μεγάλο βαθμό έμαθαν να λειτουργούν συνεργατικά, βοηθώντας ο ένας τον άλλο. 

 Ο μαθητής στόχος είχε την ευκαιρία να επικοινωνεί με τους συμμαθητές του στο 

πλαίσιο ενός δομημένου προγράμματος με αρχή, μέση και τέλος σε κάθε συνάντηση. 



Αλληλεπιδρούσε με τους συμμαθητές του μέσα από τις συζητήσεις και τα παιχνίδια 

ρόλων. Όσο εξελίσσονταν το πρόγραμμα η συμμετοχή του ήταν μεγαλύτερη.  Η 

αλληλεπίδραση αυτή του έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσει τους άλλους, αλλά και να τον 

γνωρίσουν και οι υπόλοιποι καλύτερα, να ανταποκριθεί στην επικοινωνία μαζί τους και 

να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του.  

 Οι γονείς του μαθητή στόχου ανέπτυξαν σχέσεις με τους υπόλοιπους γονείς εκτός 

σχολείου και συμμετέχουν σε φιλικές συναντήσεις όταν οργανώνονται. Το παιδί πηγαίνει 

στα πάρτι των συμμαθητών. Έχει καλέσει τους φίλους του και στο δικό του πάρτι. 

  Οι εκπαιδευτικοί δουλεύοντας συνεργατικά ένιωσαν πιο ικανοί να αντιμετωπίζουν 

δύσκολες συμπεριφορές και η δική τους στάση και συμπεριφορά λειτούργησαν ως 

πρότυπο μίμησης για τους μαθητές αναφορικά με τον τρόπο που προσέγγιζαν το μαθητή 

στόχο.  

Η διαμόρφωση ενός κλίματος σεβασμού του διαφορετικού στο σχολικό πλαίσιο και η 

ταυτόχρονη υποστήριξη κάθε μαθητή στον τομέα της γνωστικής και κοινωνικής επάρκειάς του 

καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση συνεργατικών δράσεων στο πλαίσιο εργασίας τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Καίρια, επίσης, για την ευόδωση ενός σχεδιασμού που βλέπει 

τις ανάγκες κάθε μαθητή είναι η σταθερότητα των παραπάνω δράσεων σε συνδυασμό με την 

ενημέρωση και τη συνεργασία των γονέων. 
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Ημερολόγιο 

 

Συνάντηση 2
η
: 

 

Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται - Ο μαγικός κύκλος (Βασικό μάθημα) 

 

 

Στόχοι:   

 Να οριστούν οι βασικοί κανόνες λειτουργίας της ομάδας. 

 

Υλικά:  
Kοχύλι,  χαρτόνια, μαρκαδόροι. 

 

Σχεδιασμός συνάντησης – Δραστηριότητες 

 

 Παιχνίδι γνωριμίας με τα παιδιά. Κάθε παιδί λέει το όνομά του και το όνομα των 

προηγούμενων παιδιών. 

 

 Συζήτηση για τη δυσκολία του εγχειρήματος.  

 

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 

1. Τι μου κάνουν – ή δε μου κάνουν – οι άλλοι στην τάξη και με εκνευρίζει; 

2. Τι κάνω εγώ στους άλλους; 

3. Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό; 

 

 Τα παιδιά καθοδηγούνται στην ανάγκη να διατυπώσουν κανόνες για την ομάδα του κύκλου. 

Η δασκάλα τους καταγράφει σε ένα μεγάλο χαρτί.  

 

 Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες για να φιλοτεχνήσουν τους κανόνες. 

 

 Ζωγραφίζουν τους κανόνες. 

 

 Ολομέλεια: παρουσίαση των κανόνων. 

 

 Κλείσιμο της συνάντησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Συνάντηση 4
η
:  Μαθαίνω να συνεργάζομαι – Δουλεύω σαν ομάδα (Βασικό μάθημα) 

 

 

Στόχοι:   

 Να βρουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συνεργασίας. 

 

 

Υλικά:  
Εικόνα με τα δύο γαϊδουράκια (μία για κάθε δύο παιδιά) 

 

 

Σχεδιασμός συνάντησης – Δραστηριότητες: 

 

 Καλωσόρισμα. 

 Εισαγωγή για την ομαδική – ατομική εργασία. 

 Εικόνα με τα δύο γαϊδουράκια. 

 Τα παιδιά παρατηρούν την εικόνα και ανά δύο συζητούν τι μας λέει η εικόνα. 

 Ανακοίνωση των σκέψεων από κάθε ομάδα. 

 Δραματοποίηση της εικόνας από τις ομάδες. 

 Κλείσιμο: Χορός της βροχής – Είμαστε όλοι μια μεγάλη ομάδα. 

 

 

 

 

 



 

 



Συνάντηση  19
η 

 

Ενότητα: Ένας από τους πολλούς 

 

Μάθημα: Ομοιότητα και διαφορά 

 

 

Στόχοι:   

 Να αρχίσουν να σκέφτονται έναν ευρύ κόσμο στον οποίο η κοινή ανοχή και ο σεβασμός 

είναι σημαντικοί παράγοντες. 

 

Υλικά: Περιοδικά, ψαλίδια, κόλλα, χαρτί Α4. 

 

Σχεδιασμός συνάντησης – Δραστηριότητες: 

 

 Καλωσόρισμα. Υπενθυμίζουμε τις διαφορές και ομοιότητες που έχουν τα παιδιά μεταξύ 

τους και ζητάμε να σκεφτούν τι γίνεται με τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω τους και σ΄ όλο 

τον κόσμο. 

 Ζητάμε από τα παιδιά να δουλέψουν ομαδικά και να φτιάξουν ένα κολάζ με φωτογραφίες 

ανθρώπων από διάφορα έθνη, επαγγέλματα και ηλικίες κομμένες από περιοδικά. 

 Ονομάζουμε την εργασία κολάζ «Της ανθρώπινης οικογένειας» και ακολουθεί συζήτηση για 

την εικόνα τονίζοντας τις εμφανείς διαφορές και δίνοντας έμφαση στις ομοιότητες. 

 Ερωτήσεις με στόχο την καταγραφή των στοιχείων που βοηθούν στην αρμονική συνύπαρξη 

των ανθρώπων: 

1. Τελικά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχουν γύρω μας που είναι τόσο 

διαφορετικοί μεταξύ τους, αλλά και τόσο ξεχωριστοί, τα πάνε καλά μεταξύ τους; 

2. Πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε καλύτερα ο ένας με τον άλλο; Τι πρέπει να 

κάνουμε ή τι χρειαζόμαστε για  να τα πάμε καλά με τους άλλους γύρω μας; 

 Καταγράφουμε τις απαντήσεις των παιδιών. Τους δίνουμε από μια χάρτινη καρδιά και 

ζητάμε να γράψουν από μια πρόταση σχετική με τις καταγραφές. Κολλάμε τις καρδιές γύρω 

γύρω από το κολάζ. 

 Κλείσιμο της συνάντησης. 

 

Παρατηρήσεις: 

Τα παιδιά κατά τη συζήτηση πάνω στο κολάζ της ανθρώπινης οικογένειας ανέφεραν ότι οι 

άνθρωποι : 

 Έχουν διαφορετικό δέρμα, μάτια, φωνή, πρόσωπο, χέρια. 

 Είναι από διαφορετικά μέρη. 

 Συμπεριφέρονται διαφορετικά. 

 Μπορεί να είναι τυφλοί ή να μην έχουν πόδια. 

 Στην Αφρική δεν έχουν νερό. 

Οι απαντήσεις των παιδιών σχετικά με το τι χρειαζόμαστε  για να συμβιώνουμε αρμονικά με τους 

άλλους είναι οι εξής: 

 Καλοσύνη, φροντίδα, φιλία, αγάπη, ευγνωμοσύνη για τους γονείς, ηρεμία, να λέμε 

ευχαριστώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


